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Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Helga Kints, voorzitter; mevrouw Ruth Vandenberghe, burgemeester; de heer Wout
Maddens, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Arne
Vandendriessche, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen;
mevrouw Stefanie Demeyer, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Vincent Van
Quickenborne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid;
mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid;
de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns,
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol
Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; de heer Philippe
Avijn, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; de heer Wouter
Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de heer Nicolas Beugnies, raadslid; de
heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid;
mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid;
mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, raadslid; de heer Benjamin Vandorpe,
raadslid; mevrouw Christiane Vannieuwenhuyze, raadslid; mevrouw Billy Buyse; mevrouw Nathalie
Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jacques Demeersseman, raadslid
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Retributiereglement voor
aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse
binnenwateren - Opheffen en opnieuw
vaststellen

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2019_GR_00276 - Retributiereglement voor aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse binnenwateren Opheffen en opnieuw vaststellen
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de gemeentelijke reglementen vast te stellen, op te
heffen of te wijzigen, waaronder ook reglementen die betrekking hebben op gemeentelijke retributies.

Argumentatie
Het retributiereglement voor aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse binnenwateren, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 2 december 2019 punt 9, wordt aangepast omdat er vraag is om
permanent te kunnen aanmeren in de passantenhaven en het reglement liet dit nu niet toe. Water en
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elektriciteit wordt nu ook in het dagtarief begrepen. De tarieven voor de zomer- en winterperiode
blijven exclusief water en elektriciteit.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als
volgt :
36 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K.
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, T. Castelein, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N.
Lybeer, L. Claassen, H. Kints, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A.
Weydts, P. De Coene, N. Maghroud, B. Buyse, M. Veys, J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H.
Vanhoenacker, B. Vandorpe, C. Leleu, M. Cattebeke, W. Vermeersch, J. Deweer, C. Ryheul, C.
Vannieuwenhuyze.
4 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. Avijn.
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
Punt 1
Het retributiereglement voor aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse binnenwateren met ingang van 1
januari 2021 als volgt vast te stellen:
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2021 wordt er een gemeentelijke retributie gevestigd voor
aanmeerfaciliteiten op de openbare aanlegsteigers, gelegen in de zones A en D.
Artikel 2
De retributie wordt bij voorkeur geïnd door gebruik te maken van de laadpalen.
De retributie kan ook contant geïnd worden tegen afgifte van een betalingsbewijs en het afleveren
van een vignet "toelating tot aanmeren" door de havenmeester.
Artikel 3
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- aanmeren woonboten: 1.000,00 EUR per jaar
- aanmeren passantenhaven:
 gedurende het ganse jaar:
10,00 EUR per nacht inclusief water en elektriciteit
 gedurende de ganse periode 1 november tot 31 maart: 300,00 EUR voor de volledige periode
(ondeelbaar) exclusief water en elektriciteit
 gedurende de ganse periode 1 april tot 31 oktober: 1.000 EUR voor de volledige periode
(ondeelbaar) exclusief water en elektriciteit
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Vaartuigen die zonder vignet aangemeerd blijven, worden tegen kostprijs ambtshalve verwijderd.
Artikel 4
De eenmalige aankoop van een oplaadkaart voor water en elektriciteit bedraagt 5,00 EUR per kaart.
De werkelijke kost voor het verbruik van water en elektriciteit wordt aangerekend.
Artikel 5
De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel
177 2° Decreet Lokaal Bestuur, of via gerechtelijke weg.
Punt 2
Bij de inwerkingtreding van dit retributiereglement wordt het reglement voor aanmeerfaciliteiten, dat
vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 2 december 2019 punt 9 opgeheven.
Punt 3
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Algemeen directeur,
(get.) Nathalie Desmet

Voorzitter,
(get.) Helga Kints

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW

3/3

Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

